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คํานํา 

เหตุการณความเส่ียงดานการทุจริตเกิดแลวจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่ง

ปญหามาจาก สาเหตุตางๆ ท่ีคนหาตนตอท่ีแทจริงไดยาก ความเส่ียงจึงจําเปนตองคิดลวงหนา

เสมอ การปองกันการ ทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตท่ีย่ังยืน ซึ่งเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของผูบริหารองคกรปกครอง สวนทองถิ่น และเปนเจตจํานงของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวท่ีรวม

ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปองกันการทุจริตใน

ภาครัฐ  

สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในฐานะผูรับผิดชอบในการปองกัน

และปราบปรามการ ทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดทําการประเมินความเส่ียงการ

ทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดย คัดเลือกกระบวนงาน จํานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบ

การประเมิน ความเส่ียงการทุจิตใน 3 ดาน คือ ความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณา

อนุมัติ อนุญาต ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของ การใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี และ

ความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ รวมท้ังกําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการปองกันความ เส่ียงของการดําเนินงานท่ี

อาจกอใหเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว และจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ท่ีมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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ความหมาย 

ความเส่ียงการทุจริต หมายถึง ความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการ

ทุจริตการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน 

ขอบเขตประเมินความเสีย่งการทุจริต 

ประเภทความเส่ียงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 

1) ดานความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงาน

ท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน

การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 

2) ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาท่ี 

3) ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร

จัดการทรัพยากรภาครัฐ 

วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง 

เปนการวิเคราะหโดยเร่ิมจากการระบุความเส่ียงจากกระบวนงานตางๆ อธิบาย

รูปแบบพฤติการณ เหตุการณความเส่ียงตอการทุจริต การวิเคราะหระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบกับระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ใน

การปองกันความเส่ียงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวท่ี

มีประสิทธิภาพ 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification) 

ประเมินความเส่ียงการทุจริต ดาน 

� 1. ดานความเส่ียงการทุจริตท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

� 2. ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนง 

หนาท่ี  

 3. ดานความเส่ียงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและ 

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 

ช่ือกระบวนงาน/งาน การดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2564 
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ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 
 

Know Factor 
 (เคยเกิดข้ึนแลว) 

Unknow Factor 
(ยังไมเคยเกิดข้ึน) 

 
เจาหนาท่ีมีการทุจริตการนํา 
ทรัพยสินของหนวยงานไปใช
สวนตัว 

  

2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง 

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี ้

 สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ํา 

 สถานะสีเหลือง: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน

ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได 

 สถานะสีสม: ความเสี่ยงระดับสูง เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคนหลายฝาย 

ภายในองคกร มีหลายข้ันตอน จนยากตอการควบคุม 

 สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก

คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง

สม่ําเสมอ 

ตารางที่  2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ ยง (แยกตามรายสี ไฟจราจร) 

 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง สม แดง 
เจาหนาท่ีมีการทุจริตการนํา ทรัพยสินของหนวยงานไปใช
สวนตัว 

    

 

 

 

 



-3- 

 

3. ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix) 

3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงใน 

การทุจริตสูง 

ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเส่ียงใน 

การทุจริตท่ีไมสูงมาก 

ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ 

3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงาน 

กํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง 

ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงาน 

กํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง 

ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู 

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิต ิ

โอกาส/ความเส่ียงการ
ทุจริต 

ระดับความจําเปนของ
การเฝาระวัง 

ระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบ 

คาความเส่ียงรวม 
จําเปน x รุนแรง 

เจาหนาท่ีมีการทุจริตการ
นําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชสวนตัว 

2 3 6 

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมหรือข้ันตอนตอนหลัก 
MUST 

กิจกรรมหรือข้ันตอนตอนรอง
SHOULD 

เจาหนาท่ีมีการทุจริตการนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใช
สวนตัว 

3  
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

เจาหนาท่ีมีการทุจริตการนําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชสวนตัว 

  × 

4. การประเมินควบคมุความเสี่ยง  

ระดับการควบคมุความเสีย่งการทุจริต  แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งท่ีเกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี

ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพ่ิม 

พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน 

องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ 

ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพ่ิม มีผลกระทบเกิดข้ึน ไมมีความเขาใจ 

ตารางที่ 4  ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง 

โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

คูณภาพการ
จัดการ 

คาประเมินการควบคมุความเสี่ยงการทุจริต 
คาความเสี่ยง

ระดับต่ํา 
คาความเสี่ยง

ระดับปานกลาง 
คาความเสี่ยง

ระดับสูง 
เจาหนาท่ีมีการทุจริตการ
นําทรัพยสินของหนวยงาน
ไปใชสวนตัว 

พอใช    

 


